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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1212/2013, którą złożył Oisin Jones-Dillon (Irlandia), w sprawie 
dyskryminacji obywateli UE na Malcie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, podobnie jak w swoich wcześniejszych petycjach, wyraża sprzeciw 
w związku z rzekomą dyskryminacją obywateli UE na Malcie. Relacjonuje on i opisuje w 
sposób szczegółowy sytuacje, do których dochodzi w urzędach odpowiedzialnych za 
rozpatrywanie wniosków składanych przez obywateli UE (zezwolenia na pobyt, 
zaświadczenia, formularze dotyczące dodatku na dziecko itp.), a także opóźnienia 
w udzielaniu odpowiedzi oraz rzekome złe traktowanie osób niebędących obywatelami Malty. 
Składający petycję zwrócił się już ze swoimi skargami do Komisji. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 kwietnia 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 lipca 2014 r.

Informacje wymagane przez władze Malty od obywateli zamieszkałych na Malcie 
niebędących Maltańczykami konieczne do uzyskania dodatku na dziecko obejmują 
potwierdzenie pobytu w postaci określonego elektronicznego dokumentu pobytowego –
oficjalnego dokumentu wydanego przez władze państwa pochodzenia potwierdzającego, że 
rodzina nie otrzymuje tam żadnego dodatku na dziecko. Wymagane jest również urzędowe 
oświadczenie dyrektora placówki edukacyjnej, że dziecko uczęszcza do szkoły w pełnym 
wymiarze godzin, nawet jeśli dziecko nie ukończyło 16 r.ż., jak również dokumentacja 
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poświadczająca datę przybycia dziecka na Maltę oraz oficjalne dokumenty potwierdzające 
dochody męża i żony z zagranicy.

Składający petycję twierdzi, że wymogi te prowadzą do systemowej dyskryminacji 
instytucjonalnej ze względu na obywatelstwo obywateli niebędących Maltańczykami.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego obywatele UE, których miejscem zwykłego pobytu jest Malta, 
mają prawo otrzymywać takie same świadczenia rodzinne jak obywatele Malty. Niemniej 
jednak, aby właściwe instytucje mogły zapewnić prawidłowe stosowanie tego 
rozporządzenia, wnioskodawca ubiegający się o świadczenia i inne instytucje mają 
obowiązek przekazania koniecznych informacji (art. 76 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004).

W przypadku gdy takich informacji wymaga się od obywateli niebędących Maltańczykami, 
muszą one być konieczne do oceny szczególnej sytuacji tych obywateli w celu ustalenia ich 
prawa do otrzymywania dodatku na dziecko.

Dlatego też termin przybycia dziecka na Maltę oraz dokumenty potwierdzające dochody 
rodziców wydają się istotne, jako że dodatek jest uzależniony od dochodów.

Istotne znaczenie mogą również mieć informacje o miejscu pobytu i uczęszczaniu do szkoły 
w pełnym wymiarze godzin. Niemniej jednak w celu zachowania zgodności z 
rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 przekazania takich samych informacji należałoby 
wymagać od rodzin maltańskich.

Wreszcie wymaganie informacji na temat dodatków na dziecko uzyskiwanych w państwie 
pochodzenia nie jest zgodne z rozporządzeniem, jako że fakt otrzymywania takich świadczeń 
od innego państwa członkowskiego nie wyklucza prawa do otrzymywania dodatku na mocy 
przepisów maltańskich. W tej sytuacji uwzględnia się przepisy dotyczące zbiegu prawa do 
świadczeń (art. 68 rozporządzenia (WE) nr 883/2004), które muszą podlegać ocenie opartej 
na faktach wykonanej przez dwa organy (art. 60 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 z 
zachowaniem procedury dotyczącej stosowania art. 68 rozporządzenia (WE) nr 883/2004).

Podsumowanie

Niektóre informacje szczegółowe podane przez składającego petycję, takie jak wymogi 
dotyczące świadczeń rodzinnych otrzymywanych w innych państwach członkowskich, 
dokumentacja dotycząca pobytu oraz dokumentacja z placówek edukacyjnych, których 
przedstawienie nie jest wymagane od obywateli maltańskich, mogłoby wskazywać na 
utrwaloną na Malcie praktykę, która nie jest zgodna z prawodawstwem UE, a w 
szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego.

W związku z tym Komisja Europejska proponuje, że zwróci się do władz maltańskich z 
pisemną prośbą o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących przepisów 
wspomnianych w petycji, a gdy te informacje otrzyma, przedłoży Parlamentowi 
sprawozdanie na ten temat.

4. Odpowiedź Komisji (REV.) otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.
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Komisja otrzymała dodatkowe informacje od władz maltańskich dotyczące zasad 
przyznawania dodatków na dziecko na mocy unijnych przepisów w sprawie zabezpieczenia 
społecznego. Składający petycję otrzymał już te informacje w następstwie skargi z 2012 r.

W swojej odpowiedzi władze maltańskie wskazują na to, że obywatele UE zamieszkali na 
Malcie, ale niebędący Maltańczykami, nie są dyskryminowani pod względem prawa do 
otrzymania dodatku na dziecko na Malcie. Wszystkie informacje wymagane przez władze 
maltańskie służą zapewnieniu prawidłowego wyliczenia i określenia dodatku. Stosowana 
procedura jest uznana w oświadczeniu zawartym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 
133 Ustawy o zabezpieczeniu społecznym i ma zastosowanie do wszystkich wnioskodawców 
niezależnie od obywatelstwa.

Przekazywane są następujące objaśnienia dotyczące wymaganych informacji:

Akt urodzenia

Akt urodzenia wymagany jest w przypadku dzieci, które nie urodziły się lub nie zostały 
zarejestrowane na Malcie. Ma to na celu potwierdzenie koniecznych danych dotyczących 
urodzenia dziecka, którego dotyczy wniosek o dodatek na dziecko. Wnioskodawcy, których 
dzieci urodziły się lub zostały zarejestrowane na Malcie, nie muszą przedstawiać aktu 
urodzenia dziecka, gdyż władza maltańskie mają wewnętrzny dostęp do dokumentów ujętych 
w rejestrze publicznym do celów przyznania dodatku. Na mocy maltańskich dyrektyw w 
sprawie służby cywilnej departamenty rządowe nie mogą zwracać się do wnioskodawców o 
przedstawianie aktów stanu cywilnego wydanych przez inne departamenty rządowe. Jednak w 
pozostałych przypadkach władze maltańskie nie mają dostępu do takiego dokumentu, jako że 
dziecko urodziło się poza granicami Malty i nie zostało na Malcie zarejestrowane. Taka 
procedura miałaby również zastosowanie w przypadku Maltańczyka ubiegającego się o 
dodatek na dziecko urodzone poza granicami Malty, które nie zostało wpisane do rejestru 
publicznego.

Akt małżeństwa

Akt małżeństwa wymagany jest w celu potwierdzenia zawarcia związku małżeńskiego, które 
nie odbyło się i nie zostało zarejestrowane na Malcie. Organy administracji nie mają 
wewnętrznego dostępu do tego rodzaju dokumentu, dlatego też wymagany jest akt 
małżeństwa. Ten sam wymóg ma zastosowanie do pary maltańskiej, która zawarła związek 
małżeński poza granicami Malty i która nie zarejestrowała tego związku w rejestrze 
publicznym. W takim przypadku od wnioskodawcy wymagany również będzie akt 
małżeństwa. 

Oficjalny dokument wydany przez władze państwa pochodzenia potwierdzający, że osoba 
ubiegająca się o świadczenia nie otrzymuje tam żadnego dodatku na dziecko

Władze maltańskie uznają, że takie informacje można uzyskać od państwa pochodzenia danej 
osoby na mocy rozporządzeń UE dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Jednak w celu przyspieszenia procedury wypłaty dodatku wnioskodawca jest 
proszony o przedstawienie w miarę możliwości dowodu, że nie otrzymuje żadnych dodatków 
rodzinnych w swoim państwie pochodzenia. Takie informacje mogą już być dostępne dla 
osoby ubiegającej się o świadczenie w postaci oficjalnego oświadczenia lub korespondencji 
między daną instytucją a wnioskodawcą. Spełnienie takiej prośby jest w interesie 
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wnioskodawcy, jako że przyspieszy proces składania wniosku, który może trwać średnio od 3 
do 6 miesięcy w przypadku zastosowania standardowych dokumentów elektronicznych 
dostępnych na mocy rozporządzeń w sprawie koordynacji. Władze maltańskie zwracają się o 
przedstawienie takich samych dokumentów do wszystkich wnioskodawców niezależnie od 
obywatelstwa (również do obywateli Malty), jeżeli na wniosku zaznaczono pole „Okres 
zamieszkiwania poza granicami Malty powyżej trzech miesięcy”.

Pismo od dyrektora szkoły, do której uczęszczały/będą uczęszczały dzieci, potwierdzające, że 
dzieci uczęszczały/będą uczęszczały do szkoły na Malcie

Ten dokument jest wymagany wyłącznie w przypadku dzieci w wieku 16–21 lat. Zgodnie z 
prawem krajowym dzieci powyżej 16., lecz poniżej 21. roku życia kwalifikują się do 
specjalnych świadczeń na dzieci, jeżeli nie wykonują pracy zarobkowej i nie rejestrują się do 
celów zatrudnienia lub wciąż pobierają naukę lub kształcą się zawodowo w pełnym wymiarze 
godzin w placówce edukacyjnej, za co nie otrzymują wynagrodzenia ani dodatku w żadnej 
formie. W przypadku wnioskodawców, których sprawa dotyczy, w chwili składania 
wniosków dzieci nie ukończyły 16 lat, w związku z czym taki dokument nie był wymagany. 
Pismo potwierdzające wymagane jest od każdego wnioskodawcy (niezależnie od 
obywatelstwa), który ubiega się o dodatki uzależnione od wysokości dochodów na dzieci w 
wieku 16-21 lat.

Podpisane zaświadczenie potwierdzające datę przybycia na Maltę męża, żony i dzieci

Takie zaświadczenie jest wymagane w celu potwierdzenia daty rozpoczęcia otrzymywania 
dodatku i jest wymagane w interesie wnioskodawcy, jako że prawo miejscowe przewiduje 
sześciomiesięczny okres od daty przybycia na Maltę, w którym wnioskodawca może złożyć 
wniosek o dodatek na dziecko i otrzymać płatności wstecz od daty przybycia. Zaświadczenie 
nie jest wymagane od wnioskodawców miejscowych, jeżeli nie zaznaczą wspomnianego 
wyżej pola. Jednak wnioskodawca z Malty w takiej samej sytuacji zostanie poproszony o 
przedstawienie takich samych dokumentów, aby móc skorzystać z tego ustępstwa.

Oficjalne dokumenty z zagranicy potwierdzające dochody męża i żony za granicą

Informacje te konieczne są wyłącznie w przypadku dodatków na dzieci uzależnionych od 
wysokości dochodów wówczas, gdy obowiązkowo wymagane jest zaświadczenie o 
dochodach z krajów, w których osiągnięto dochody. Wnioskodawcy miejscowi ubiegający się 
o dodatki na dzieci, uzależnione od wysokości dochodów mają obowiązek corocznie 
przedstawiać zaświadczenia o dochodach wraz z formularzem wniosku. Podobnie 
wnioskodawców niebędących Maltańczykami pracujących w okresie referencyjnym na 
Malcie prosi się o dostarczenie miejscowych zaświadczeń o dochodach, nie zaś zaświadczeń 
o dochodach z krajów, w których osiągnięto dochody.

Podsumowanie

Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że na Malcie nie występuje 
dyskryminacja ze względu na obywatelstwo.


